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A SERVIÇO DA CATEGORIA

ALÉM DO DESEMPREGO, DISPARA O PREÇO DA CARNE
Editorial. Página 3

Cerca de três mil sindicalizados têm encontro 
marcado na festa de fim de ano do Sintufrj, 
nesta quinta-feira, 12 de dezembro, no Lajedo. 
Como ocorreu nos dois últimos anos, a dire-
ção sindical preparou com muita atenção esse 
dia de lazer e confraternização entre as com-
panheiras e companheiros de trabalho para 
tudo dar certo.

O ano 2019 foi marcado por muitos golpes 
nas nossas conquistas históricas, por ameaças 
às universidades federais, à educação e saúde 
públicas, à ciência, à cultura, por desrespeito e 
por injustiças à população pobre. 

Por tudo isso é que precisamos estar 
juntos e socializar nossas energias, alegrias 
e esperanças. Vamos, então, aproveitar 
esse momento só nosso para dançar, can-
tar, brindar e recarregar as baterias para as 
muitas lutas que deflagraremos em 2020. 
Porque iremos, sim, vencer o fascismo, a 
mediocridade e a ignorância com nossa or-
ganização e mobilização. Uma ótima festa 
para todos nós! 

Confira as últimas orientações. Página 2

Essa festa 
é nossa, 
de verdade!

Educação Física é a campeã da 
Copa Sintufrj de futebol sub-45

NA FINAL, Educação Física (de azul) 
venceu a Vila por 3 a 1

Página 8
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DOIS PONTOS 

Dia 12: Confraternização 
de fim de ano do Sintufrj

É nesta quinta-feira, 12, a tão aguardada festa de 
confraternização dos trabalhadores sindicalizados 
preparada pelo Sintufrj. As inscrições foram encerra-
das na semana anterior e agora é só se preparar para 
se divertir com a companheirada. O local é o mesmo 
de 2017 e 2018, porque agradou a todos: Lajedo, na 
Estrada Boca do Mato, 803, Vargem Pequena. Horá-
rio: das 12h às 18h. 

A expectativa da direção sindical é que todos se 
divirtam e que dê tudo certo, conforme ocorreu nos 
dois últimos anos. Todos os coordenadores e traba-
lhadores da entidade não mediram esforços para 
isso. Tomara que faça um dia lindo de sol para apro-
veitarmos as piscinas e a área verde ao ar livre. Boa 
festa para todos nós, companheiras e companheiros! 

 
Orientações:

Transporte – Às 10h30 sairão os primeiros ônibus 
da sede do Sintufrj e da Praia Vermelha; e às 12h, os 
últimos, também dos dois locais de encontro e re-
torno. 

Conferência – No embargue nos ônibus será feita 
a conferência, portanto, NÃO esqueça de levar um 
documento de identidade com foto. 

A mesma conferência será feita no local da festa 
para quem utilizar outro meio de transporte.   

Prefeitura cria núcleo de educação para seus trabalhadores
Dos 370 servidores, 31% não concluíram a educação básica e 74% estão em condição de cargos extintos 

“Espaço educacional no 
ambiente de trabalho” foi o 
tema da comunicação oral 
apresentada por Valquíria 
Felix Gonçalves, mestra em 
Tecnologia para o Desen-
volvimento Social, no VII 
Seminário de Integração 
dos Servidores Técnico-Ad-
ministrativos em Educação 
(Sintae). 

A iniciativa da servidora 
foi a forma que ela encon-
trou para divulgar, entre a 
comunidade universitária, 
o recém-criado Núcleo de 
Educação Permanente dos 
Trabalhadores da Prefeitura 
Universitária. Na sexta-fei-
ra, 6, os 81 alunos que con-
cluíram o aprendizado rece-
beram seus certificados.  

Apoio – O projeto é 
da Assessoria de Recursos 
Humanos da Prefeitura 
Universitária, da qual Val-
quíria faz parte, e a criação 
do Núcleo visa preparar 
os servidores da unidade 
para os desafios para os 
quais novos saberes são 
fundamentais. No entanto, 
faltava um espaço específi-
co para as aulas, problema 
solucionado pelo atual pre-
feito Marcos Maldonado. 

Segundo a técnica-ad-
ministrativa, a intenção é 
também tornar o Núcleo 
um estímulo para os tra-
balhadores concluírem sua 
educação formal, e um es-
paço de reflexão sobre os 
fazeres e as relações no 
ambiente de trabalho. “O 
Núcleo tem que ser um es-
paço de referência na UFRJ 
onde os trabalhadores 
possam estudar, com ins-
piração na teoria de Paulo 
Freire de uma educação 
pautada no diálogo”, acres-
centou Valquíria.

Perfil – Trabalham na 
Prefeitura mais de 370 tra-
balhadores e, segundo a 
Pró-Reitoria de Pessoal, a 
maioria homens (80%): 40% 
na classe D e 48% no nível 
IV de capacitação. Cerca de 
metade deles (48%) tem 30 
anos ou mais de trabalho 
na UFRJ, 42% possuem o 
ensino médio, 31% ainda 
não concluíram a educação 
básica e 74% estão na con-
dição de cargos extintos.

Cursos oferecidos
As atividades no espaço 
próprio começaram no 
dia 5 de setembro (fica no 

prédio anexo à sede da 
Prefeitura, no Fundão). Os 
cursos oferecidos são três: 
A Importância da Leitura e 
da Escrita; Matemática e A 
Importância da História da 
UFRJ para a Educação no 
Brasil, com duração de um 
mês e aulas duas vezes por 
semana com duas horas 
e meia de duração. Além 
de uma das idealizadoras 
da proposta, Valquíria divi-
de com Teresinha Costa a 
coordenação do Núcleo e 
também dá aulas. O projeto 
conta com a colaboração de 
outros técnicos-administra-
tivos, que atuam como pro-
fessores voluntários, como 
Júlio Oliveira e Vera Valente. 

Planos para 2020
Em 2020, o Núcleo pretende 
oferecer curso de alfabetiza-
ção de adultos e de infor-
mática. Também estão nos 
planos a formação de um 
grupo de estudos em Me-
todologia da Pesquisa para 
aqueles que desejam ingres-
sar no mestrado ou no dou-
torado, atendendo, assim, 
à diversidade de perfis dos 
profissionais que atuam na 
Prefeitura Universitária. 

VICE-REITOR Carlos Frederico, prefeito Marcos Maldonado e a coordenadora de Educação 
do Sintufrj Damires França na entrega dos diplomas da primeira turma de formandos
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Por que se recadastrar no Sintufrj
O recadastramento conti-
nua, independentemente 
da festa de fim e ano.

O governo Bolsonaro, no 
início do ano, confiscou a 
arrecadação dos sindicatos 
com uma MP que impedia o 
desconto em folha da men-
salidade das entidades. O 
Sintufrj foi uma das entida-
des que conseguiu derrotar 
o governo na Justiça e recu-
perou o direito de manter o 

desconto, facilitando a vida 
dos seus associados e garan-
tindo a saúde financeira da 
entidade.

No entanto, o governo 
não desistiu de perseguir 
o movimento sindical e in-
dicou "novas regras" na 
atualização obrigatória do 
convênio entre o Serpro e 
os sindicatos para garantir a 
execução dos descontos. En-
tre as novas medidas, inge-

rências indevidas na relação 
entre as entidades e os asso-
ciados e novas dificuldades 
para que os sindicatos consi-
gam realizar meros procedi-
mentos administrativos para 
garantir a arrecadação.

Faça sua parte
Esta situação reforça a im-
portância do recadastramen-
to lançado pelo Sintufrj no 
mês de novembro. Não se 

trata apenas de mera forma-
lidade para garantir o convite 
para a festa de fim de ano; 
o recadastramento na nova 
plataforma é, principalmen-
te, uma ação política para 
manter nossa organização e 
independência, aumentando 
nossa capacidade de comu-
nicação direta e garantindo 
mecanismos que impeçam 
que interferências autoritá-
rias do governo federal pre-

judiquem o maior patrimô-
nio da nossa categoria: sua 
entidade representativa. 

Reforçamos nosso cha-
mado à categoria para que 
faça o recadastramento 
em http://sistema.sintufrj.
org.br/ e contribua para o 
fortalecimento do nosso 
sindicato. 

Veja o passo a passo do 
recadastramento no site do 
Sintufrj: www.sintufrj.org.br

Não bastasse o de-
semprego em alta 
e a precarização 

dos poucos postos de tra-
balho disponíveis, resul-
tado direto do engodo da 
reforma trabalhista, agora 
assistimos à explosão do 
preço da carne e ao novo 
aumento do preço do gás e 
da energia elétrica.

Jornais, revistas e tevês 
se esforçam para explicar, 
em malabarismos retóricos 
e economês indecifrável, 
que a inflação subiu em no-
vembro, mas que os índices 
continuam dentro da meta 
de 2019.

Em outra raia, maté-
rias superdidáticas ensinam 
como substituir a carne – que 
desapareceu do prato dos 
brasileiros, graças ao preço 
exorbitante – por outros ali-
mentos. Tentam transformar 
a piora da qualidade de vida 
em oportunidade para mu-
dar de dieta. Seria cômico se 
não fosse trágico.

O que ninguém explica 
é que o aumento do custo 
de vida é resultado dire-
to da política econômica 
de Guedes e Bolsonaro, 
e não um mero acaso do 
destino ou um “ajuste ne-

Bolsonaro zomba da 
inteligência do povo

cessário” do mercado. A 
mídia blinda a equipe de 
Guedes, desvinculando o 
autoritarismo de Bolsona-
ro, considerado repulsivo, 
de sua política econômica 
assassina, taxada de “ne-
cessária” (para manter os 
lucros dos milionários).

Bolsonaro, por sua vez, 
é sempre coerente na de-
terminação de pendurar 
a fatura no pescoço dos 
mais pobres, não importa 
o tema; e na cara de pau 
com que tenta encobrir 

O caldeirão está 
no fogo, em 
lento processo 
de fervura. 
Povo nenhum 
é eternamente 
complacente 
com um governo 
que literalmente 
bate a carteira do 
trabalhador

sua responsabilidade des-
pejando toneladas de ver-
borragia tóxica contra os 
“inimigos do Brasil” – ba-
sicamente, qualquer um 
que ouse contrariá-lo.

Embora cheio de adep-
tos, o discurso de Bolsona-
ro não tem fôlego eterno. 
É abusar da inteligência do 
povo incentivá-lo a con-
sumir ovos quando todo 
mundo sabe que o bura-
co é bem mais embaixo, 
e quando a memória do 
passado recente é de me-
lhores empregos e salários 
e um padrão de vida mais 
digno.

O caldeirão está no 
fogo, em lento processo 
de fervura. Povo nenhum 
é eternamente compla-
cente com um governo 
que literalmente bate a 
carteira do trabalhador. 
Bolsonaro sabe disso, e 
ensaia, sempre que pode 
esgarçar os limites e fe-
char o regime. Cabe ao 
movimento dos trabalha-
dores pôr-se  em marcha 
contra este governo, an-
tes que sejamos forçados 
a cozinhar com lenha e a 
usar velas e lampiões em 
nossas casas.

EDITORIAL



EDIÇÃO No 1322 – 9 A 15 DE DEZEMBRO DE 2019
www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br4Jornal do SintufrjJornal do Sintufrj SAÚDE E SEGURANÇA 

A equipe técnica do 
Sintufrj de saúde 
e segurança no 

trabalho ministrou, na 
segunda-feira, 2, curso 
sobre noções básicas de 
combate a incêndio para 
cerca de 20 trabalhado-
res do Instituto de Pueri-
cultura e Pediatria Marta-
gão Gesteira (IPPMG). A 
ação foi organizada pela 
coordenadora-geral do 
Sintufrj e técnica de en-
fermagem da unidade, 
Gerly Miceli. 

Durante quatro horas, 
o engenheiro e a técnica 
de segurança no trabalho, 
respectivamente Rafael 
Borher e Camila Oliveira, 
ensinaram aos atentos 
alunos técnicas de eva-
cuação, de prevenção e 
de combate a incêndio. O 
treinamento foi comple-
to, porque foram utiliza-
dos extintor e simulador 
de combate real de fogo.

Sintufrj faz treinamento contra incêndio no IPPMG

O pró-reitor de Planeja-
mento, Desenvolvimen-
to e Finanças, Eduardo 
Raupp, informou que foi 
encaminhado projeto de 
lei ao Congresso Nacio-
nal de suplementação 
de recursos para cobrir 
os três últimos meses 
do ano de pagamento 
dos salários dos traba-
lhadores extraquadro da 
UFRJ. 

Para que os trabalha-
dores não ficassem sem 
receber, enquanto a uni-
versidade aguarda deci-
são de Brasília, a Reitoria 
adiantou o pagamento 
dos salários com recur-
sos do próprio orçamen-
to. Quando sair a suple-
mentação, o dinheiro 
utilizado será reintegra-
do ao orçamento para 
pagamento de outros 
contratos.

Extraquadro 
com pagamento 
garantido

Na terça-feira, 10, e na 
quarta-feira, 11, o Institu-
to de Microbiologia Paulo 
de Góes (IMPG) e a Fiocruz 
mostrarão as últimas novi-
dades em métodos de pes-
quisa, projetos e produtos 
na área de biotecnologia na 
Feira de Inovação que rea-
lizam em conjunto, nesses 
dois dias, no auditório do 
Quinhentão (CCS). 

O público poderá visitar 
estandes de laboratórios do 
Instituto de Microbiologia 
e de outras instituições de 
pesquisa, e de empresas 
do Parque Tecnológico; e 
startups da Coppe, Fiocruz 
e UFRJ. Os melhores traba-
lhos serão premiados. Parti-
cipam da Feira de Inovação 
104 alunos da Escola Técnica 
Federal e de biotecnologia e 
química do Instituto Federal 
do Rio de Janeiro (IFRJ).

Retorno à sociedade
“Temos uma tradição 
muito forte na pesquisa e 
no ensino. A ciência que a 
gente pratica aqui é mui-

Feira mostra a força da biotecnologia pública

to diversa, de alta qualida-
de, em várias áreas, como 
na virologia, microbiologia 
médica e na microbiologia 
em geral. A inovação vem 
para aproveitar tudo isso 
e gerar produtos que pos-
sam reverter em benefí-
cio para a sociedade”, dis-
se a diretora do Instituto 
de Microbiologia, Beatriz 
Meurer.

 “Essa segunda edição 
está maior porque obtive-
mos patrocínio da Capes 
e de empresas. Eu sempre 
achei que nós, pesquisa-
dores, tivéssemos outras 
fontes de interação finan-
ceira, ainda mais porque 
a parte de biotecnologia 
no Brasil é muito difícil 
de se desenvolver com 
apoio público somente", 

explicou a coodenadora 
do Laboratório BioInovar, 
Alane Vermelho. A apro-
ximação entre o Institu-
to de Microbiologia e a 
Fiocruz foi comemorado 
pela professora, e já ren-
deu frutos com a criação 
da pós-graduação Empre-
endedorismo e Inovação, 
que será oferecida pelas 
duas casas.   

NO BIOINOVAR, pena de galinha de abatedouro é ingrediente nobre de cosmético natural

Fotos: Renan Silva
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Na última sessão do 
ano do Conselho 
Universitário, dia 12 

de dezembro, o  pró-reitor 
de Planejamento, Desenvol-
vimento e Finanças (PR-3), 
Eduardo Raupp, apresen-
tará a proposta de orça-
mento para 2020. No dia 
28 de novembro, ele ante-
cipou no colegiado como 
se comportaram as contas 
da UFRJ este ano e as pers-
pectivas futuras.   

Segundo Raupp, os re-
cursos que chegaram à uni-
versidade cobriram apenas 
as despesas até o mês de 
outubro (os contratos per-
mitem a continuidade do 
serviço com dois meses de 
atraso). O prazo para empe-
nho (reserva de dotação or-
çamentária) termina no dia 
31 de dezembro, e do orça-
mento da UFRJ faltam ser 
empenhados R$ 453 mil. 

Sobre esse dinheiro, a 
Reitoria solicitou ao Mi-
nistério da Economia que 
fosse feita a troca da ru-
brica de custeio para a de 
investimento, e o pró-rei-
tor aguardava que essa 
autorização fosse dada 
até sexta-feira, 6. 

Há também previsão 
de entrada de dinheiro 
por meio de emendas 
parlamentares, que será 
destinado a unidades aca-
dêmicas, e de R$ 7 mi-
lhões em emendas para o 
Museu Nacional.

Déficit menor – Este 
ano a universidade con-
seguiu reduzir seu déficit, 
que era de R$ 120 mi-
lhões, para cerca de R$ 85 
milhões. E o déficit pre-
visto neste momento é de 
R$ 158 milhões, enquanto 
o ano passado foi encer-
rado com um déficit de R$ 
170 milhões, em função 
de contas atrasadas dos 
anos anteriores, explicou 
Raupp. 

Orçamento minguado 
O orçamento previsto 
para a UFRJ em 2020 é 

Orçamento menor, mais caos em 2020 
Com todo o sufoco, a Reitoria está fechando 2019 com déficit menor que no ano anterior 

praticamente igual ao 
deste ano, informou o 
pró-reitor, embora na 
proposta do Projeto de 
Lei Orçamentária Anual 
(PLOA) tenha havido au-
mento de R$ 5 milhões no 
orçamento discricionário 
(de R$ 377 milhões para 
R$ 382 milhões). Mas, se 
forem considerados os 
valores reais com a pro-
jeção da inflação mínima 
(de 3,3% em 2019, segun-
do alguns analistas), na 
prática haverá uma redu-
ção real de R$ 7 milhões.  

“Como não há reajuste 
e os custos da UFRJ são re-
ajustados no mínimo pela 
inflação, sendo que alguns 
contratos em até mais, em 
função, por exemplo, de 
dissídios salariais, então 
do ponto de vista real há 
uma contração do orça-
mento”, observou Raupp. 

Raupp explicou que 
o PLOA 2020 foi altera-

do na semana anterior 
pelo governo com um 
pequeno aumento de R$ 
600 mil na expectativa 
de receita própria para 
a UFRJ. Mas prossegue a 
divisão de valores para a 
universidade da seguinte 
forma: parte da previsão 
de 70% dos recursos para 
a unidade gestora (UG) 
e 30% para uma espécie 
de unidade virtual, com 
valores condicionados a 
aprovação de crédito su-
plementar pela Câmara 
dos Deputados.

Mesmo os 30% restan-
tes não são lineares em 
todas as despesas. Ele cita, 
como exemplo, os salários 
dos servidores da ativa, 
dos quais mais de 50% dos 
valores estão na unidade 
virtual, cuja proporção é 
condicionada a aprovação 
de créditos suplementares 
pelo Congresso Nacional. 
Ou seja, se houver algum 

problema com a aprova-
ção, salário mesmo para a 
unidade gestora da UFRJ só 
até a metade do ano.

Há mais uma preocu-
pação, chamou atenção 
Raupp: embora o gover-
no anuncie que ambos os 
recursos – os já previstos 
para a unidade gestora e 
os que precisam de cré-
dito suplementar – serão 
aprovados juntos, há ava-
liações de que isso pode 
não ser possível. Portan-
to, não há garantia que 
seja assim. Na prática, 
primeiro teria que ser 
aprovado o PLOA e depois 
o crédito, e esse lapso de 
tempo pode prejudicar 
a UFRJ, por exemplo, no 
pagamento da primeira 
parcela do duodécimo do 
orçamento, que chega no 
início do ano, se o que 
estiver aprovado for ape-
nas os 70% do total dos 
recursos.

“Como não há 
reajuste e os 
custos da UFRJ 
são reajustados 
no mínimo pela 
inflação, sendo 
que alguns 
contratos em até 
mais, em função, 
por exemplo, de 
dissídios salariais, 
então do ponto 
de vista real há 
uma contração 
do orçamento”

Eduardo Raupp
Pró-reitor de Planejamento, 

Desenvolvimento e Finanças (PR-3)

EDUARDO Raupp faz balanço das contas da universidade, no Conselho Universitário

Foto: Renan Silva
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Como parte da cam-
panha 16 Dias de 
Ativismo pelo Fim da 

Violência contra a Mulher, 
os Centros de Referência 
para Mulheres Suely de 
Souza Almeida (CRM-SSA) 
e da Maré Carminha Rosa 
promoveram o seminário 
“Mulheres: Violência e 
Territórios”. 

O curta-metragem Elas 
na Favela, de 2007, diri-
gido por Dafne Capella, 
foi exibido na abertura. 
O evento foi realizado no 
auditório do Instituto de 
Estudos em Saúde Coletiva 
(Iesc), no Fundão, no dia 
26 de novembro.  

“A ação estatal nos terri-
tórios denominados como 
‘periferias’ ou ‘comunida-
des’ tem sido violadora de 
direitos fundamentais de 
cidadania, na medida em 
que os próprios agentes 
do estado não respeitam o 
direito constitucional de ir 
e vir e o de não violar ou 
invadir residências”, disse 
a coordenadora do CRM-
-SSA, Marisa Chaves, que 
mediou o debate. “Alguns 
autores classificam como 
‘territórios de exceção’ 
onde as mulheres são as 
mais afetadas. A constata-
ção é que o recorte de clas-
se e raça tem hierarquiza-
do o direito das mulheres”, 
acrescentou a assistente 
social. 

 
Abusos 
A assistente social Ariane 
Kelly dos Santos apresen-
tou dados de 2017 da  Sub-
secretaria de Políticas para 
as Mulheres no Estado do 
Rio de Janeiro que reve-
lam o perfil das mulheres 
que vivem nas favelas: 74% 
são negras; 35% recebem 
menos que um salário mí-
nimo e 33% não têm ren-
da, e reproduziu relatos de 
moradoras abordadas pela 
polícia: “Minha filha estava 
tomando banho, dois po-
liciais entraram na minha 
casa olhando tudo. Um foi 
no banheiro e abriu a cor-
tina com ela pelada dentro 

Mulheres negras no topo das estatísticas  
e gritou: ‘Cala boca sua pi-
ranha’”. 

Segundo a especialis-
ta, a violência institucio-
nal abrange desde a falta 
de acesso aos serviços até 
abusos sofridos em virtu-
de de relações desiguais 
de poder entre profissio-
nais e usuários, atingindo 
a maioria das mulheres 
negras residentes em fa-
velas ou periferias. A invi-
sibilidade dessas violências 
tem como uma das causas 
a recusa das vítimas em 
registrar a ocorrência nas 
delegacias de mulheres em 
situação de violência. 

Cultura patriarcal 
A defensora pública do Es-
tado do Rio de Janeiro Flá-
via Nascimento, coordena-
dora de Defesa dos Direitos 
da Mulher, traçou a cons-
trução jurídica de gênero 
ao longo do tempo, que 
foi alicerçada por uma cul-
tura patriarcal, legitimada 
pela dominação masculina. 
“Historicamente, a mulher 
não era reconhecida como 
sujeito de direitos, mas 
propriedade do pai e de-
pois do marido”, disse.  

Além da Constituição 
de 1988 que estabeleceu 
a igualdade formal de di-
reitos e obrigações en-
tre os gêneros, ela citou 
outras duas legislações 
relevantes para as mulhe-
res: a Lei Maria da Penha 
(11.340/2006), que garan-
tiu comandos e procedi-
mentos para coibir violên-
cia doméstica e familiar, e 
a Lei nº 13.104/2015, que 
alterou o Código Penal, 
inserindo o feminicídio 
como homicídio qualifica-
do e crime hediondo. 

Nascida e criada em 
comunidades, a coorde-
nadora-geral do Sintufrj 
Gerly Miceli destacou a 
seletividade da Justiça, 
revelando que outras 
construções de coerção 
substituem o conceito de 
mulher honesta, e que a 
opressão da mulher tam-
bém deriva da questão de 

classe. Ela contou que se 
comoveu com a apresen-
tação das palestrantes, 
porque conviveu com dra-
mas assim e cansou de ou-
vir expressões como “em 
briga de marido e mulher 
não se mete a colher”. 

Tristes estatísticas
De acordo com o Instituto 
Igarapé, ao menos 1,23 

milhão de mulheres foram 
atendidas no sistema de 
saúde brasileiro vítimas 
de violência entre 2010 e 
2017. E o agressor é, em 
90% dos casos, pessoa 
próxima; em 36%, o pró-
prio parceiro. No período, 
as notificações de violên-
cia contra mulheres bran-
cas aumentaram 297%; 
enquanto contra mulhe-

res negras aumentaram 
409%.

No Rio, 64% das víti-
mas de feminicídio eram 
negras, assim como 62% 
das vítimas de homicídio 
dolosos, 58% das vítimas 
de tentativas de homicí-
dio, 57% das que sofreram 
tentativas de estupro e 
56% das que foram estu-
pradas.

MESA: Ariane Kelly dos Santos, Marisa Chaves e Flávia Nascimento

Foto: Renan Silva
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Calendário com cientistas 
negras é sucesso na Internet
A novidade entre os 

calendários de fim 
de ano é o que reve-

la um elenco de mulheres 
negras que se destacaram 
em várias áreas do conhe-
cimento acadêmico. Leva 
a assinatura de Joseli dos 
Santos e foi produzido pela 
Fundação Oswaldo Cruz. 
O link “Cientistas Negras/ 
Calendário de Divulgação 
Científica 2020, da Fio-
cruz”, está bombando na 
Internet.  

O calendário é fruto do 
trabalho de conclusão do 
Curso de Especialização em 
Divulgação e Populariza-
ção da Ciência, da Casa de 
Oswaldo Cruz – uma unida-
de técnico-científica da Fio-
cruz –, de Joseli dos Santos. 
Ela foi a primeira aluna a 
entrar pelo sistema de co-
tas na seleção da especiali-
zação.

Com essa pós-gradua-
ção lato sensu foi a primei-
ra vez que a Fiocruz abriu 
vaga para pessoas com de-
ficiência e autodeclaradas 
negras ou pardas. 

 
Recorte racial 
e de gênero
Quando a aluna Joseli apre-
sentou a ideia de um ca-
lendário científico, a sua 
orientadora, Hilda Gomes, 
sugeriu que ela a colocasse 
em prática com um recorte 
racial e de gênero. Daí nas-
ceu a proposta de o foco ser 
mulheres negras cientistas 
que se destacaram e se des-
tacam em várias áreas do 
conhecimento, como nas 
ciências exatas, humanas e 
biomédicas.

“Nós temos um grande 
fosso de desigualdade social 
no Brasil, e  o racismo está 
presente em várias dimen-
sões e chega às relações 

interpessoais. Em qualquer 
discussão, você saca de 
nome pejorativo para ofen-
der uma pessoa negra. O 
racismo se manifesta tam-
bém no nível institucional, 
na família, na escola, no 
trabalho. Está no imaginá-
rio da população brasilei-
ra. Há uma gama de ações 
que prejudicam, afetam, 

adoecem, matam a popu-
lação negra no mundo. E, 
enquanto Brasil, achamos 
importante valorizar esse 
trabalho”, disse Hilda.

Sucesso merecido
A repercussão foi um su-
cesso, embora o calendário 
não tenha sido produzido 
com essa intenção. Mas 

como a turma de Joseli  re-
solveu criar um link para 
que cada colega pudesse 
ler o trabalho um do outro, 
o calendário começou a ser 
compartilhado em todas as 
redes na Internet. 

Hilda recebeu mensa-
gens de todo o Brasil, até 
mesmo de emissoras e ca-
nais de rádio e tevê para 

fazer a divulgação. “Então 
com esse PDF, já com a 
autoria e a capa, as pesso-
as podem baixar, imprimir, 
trabalhar isso nas salas de 
aula, dar de presente em 
eventos que discutam a 
questão da consciência ne-
gra e as relações étnico-ra-
ciais. Isso foi muito bacana 
para a gente”, diz satisfeita.

Trabalho é estímulo 
para carreira futura
Ao aceitar o desafio da 
professora-orientadora, 
Joseli dos Santos se pre-
parou para fazer bonito. 
Ela leu o livro As Cien-
tistas: 50 Mulheres que 
Mudaram o Mundo, de 
Rachel Ignotofsky, e ou-
tras bibliografias, e mer-
gulhou na história das 
origens dos calendários 
temáticos e no univer-
so das mulheres negras 
acadêmicas. Mas como 
o tempo era curto, ado-

tou como critério trabalhar 
com mulheres brasileiras 
que foram pioneiras em 
suas carreiras. 

O mês de janeiro é 
aberto com Enedina Alves, 
a primeira mulher negra no 
Brasil a se formar em enge-
nharia, e a primeira mulher 
a ter essa graduação no es-
tado do Paraná. “Ela teve 
uma conquista importan-
tíssima para nossa história 
e para nossa visibilidade”, 
reconhece Joseli. 

“Todas as selecionadas 
são ímpares. Sônia Gui-
marães, por exemplo, foi 
a primeira mulher negra 
brasileira doutora em fí-
sica, e a primeira mulher 
negra brasileira a lecionar 
no Instituto Tecnológi-
co de Aeronáutica (ITA)”, 
acrescenta a estudante. 

O mergulho na história 
dessas mulheres negras 
cientistas despertou em 
Joseli uma motivação que, 
segundo ela, não conhe-

cia: “Por ter sido a pri-
meira aluna a entrar pelo 
sistema de cotas na se-
leção da especialização 
da Fiocruz e conhecer e 
socializar a representati-
vidade dessas mulheres, 
será um impulso para eu 
seguir nessa trajetória 
acadêmica”.

Acesse 
aqui o 

calendário
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Educação física é a campeã da categoria sub-45

A equipe da Escola de 
Educação Física e Des-
portos conquistou a taça 
da Copa Sintufrj de fute-
bol de campo, na cate-
goria abaixo de 45 anos. 
Na partida final do cam-
peonato, na sexta-feira, 
6, o placar foi 3 a 1 na 
Vila Residencial. 

“Somos pentacam-
peões! Este é o quinto 
campeonato promovido 
pelo Sintufrj que ganha-
mos: quatro society e um 
de campo”, comemorou 
o técnico do time, Antô-
nio Paulo, o Papai Joel. 

Foi uma final surpre-
endente, porque a equi-
pe da Vila Residencial 
liderou a competição.  

“Acabamos o qua-
drangular em primeiro 
lugar, mas não levamos 
a taça. Infelizmente, na 
última partida deixamos 
o time adversário domi-
nar o jogo e perdemos. 
Vamos nos preparar 
para fazer uma melhor 
campanha no próximo 
campeonato”, prometeu 
Valdney Pereira, o Pio-
lho, técnico da Vila.

Disputa em campo 
No primeiro tempo, a 
Educação Física fez dois 
gols: um de Rodrigo 
Batista e outro de Le-
andro Fernandes, o 
Leandrinho. 

No segundo tempo, 
logo no início, houve 
pênalti a favor da Educa-
ção Física. Diogo Felipe 
converteu. A Vila fez seu 
gol de honra com Rodri-
go Azevedo.

A comemoração e a en-
trega de taças e medalhas 
aos vencedores e aos que 
se destacaram durante a 
competição foram logo 
após o jogo, no Espaço de 
Convivência Marlene Or-
tiz, no Sintufrj. Um chur-
rasco de confraterniza-
ção, ao som do grupo Tá 
Ligado, marcou o encer-
ramento da Copa Sintufrj, 
iniciada em outubro.

As coordenadoras de 
Esporte e Lazer do Sintufrj 
Noemi de Andrade e Dulci-
neia Barcellos enalteceram 
a integração entre as gera-
ções de trabalhadores que 
sempre marcam presença 
no campo da Prefeitura 
Universitária, no Fundão.

“Essa Coordenação tem 
a capacidade de aproximar 
veteranos das novas ge-
rações de atletas da cate-
goria. E, nessa integração, 
temos a oportunidade de 
aliar a discussão política do 
esporte, conscientizando 

Celebração   

os trabalhadores da UFRJ 
da necessidade de com-
bater governos e políticas 
que retiram direitos da 
classe trabalhadora e da 
população em geral”, disse 
Noemi.

“A Copa foi um mo-
mento muito bom de des-
contração num momento 
de tantas notícias ruins e 
de destruição de direitos. 
Tivemos muito entrosa-
mento e camaradagem 
nos meses da competição. 
Novas amizades surgiram 
e os servidores antigos 
na universidade tiveram 
a oportunidade de inte-
ragirem com os recém-
-chegados, e vice-versa”, 

comemorou Dulcineia.
A coordenadora-peda-

gógica do Espaço Saúde, 
Carla do Nascimento, re-
afirmou a integração pro-
movida pelo esporte: “Os 
jogos de futebol promo-
vem a integração entre os 
trabalhadores e contribui 
para se reconhecerem 
como uma categoria só. 
Somos todos UFRJ!” 

Destaques em campo
Goleiro menos vazado: Jair 
Fonseca, o Babalu (da Vila 
Residencial).

Artilheiros com três 
gols: Rodrigo Teobaldo e 
Cláudio Márcio (Vila Re-
sidencial) e Diogo Felipe 

(Educação Física).

Classificação geral
4º lugar: CCS
3º lugar: ETU
2º lugar: Vila Residencial
Campeão: Educação Física

Equipe técnica
Apitou a final o árbitro 
Alexandre Samuel com os 
auxiliares Carlos Martins 
e José Cláudio de Sousa.

Próximo jogo
No dia 11, às 16h, na ca-
tegoria acima de 45 anos, 
Prefeitura Universitária e 
Educação Física disputarão 
outra final, no campo da 
Prefeitura Universitária. 

EUFORIA COM A CONQUISTA. Premiação no Espaço de Convivência do Sintufrj

FESTA  DE CAMPEÃO. EEFD após 
o jogo no qual derrotou a Vila Fo
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